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W piśmie znajdziesz 
dodatkowe treści ukryte 

pod kodami QR.  
Skanuj je i sprawdź  

co się pod nimi kryje. 
Aby korzystać z aplikacji 
niezbędny jest Internet.

Na okładce praca Izabeli Krygowskiej nagrodzona I  miejscem w konkursie na kartkę świąteczną z motywem Jarosławia - Wielkanoc 2018 w kategorii mieszkaniec.

Wyjątkowa rocznica  
Świętujmy ją wspólnie, aktywnie i radośnie! 

szczegóły na www.jaroslaw.pl 
zakładka Niepodległa
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Kartka świąteczna jest miłą niespodzianką 
i ozdobą przypominającą przez długi czas 
o tych, którzy ją wysłali. Tradycja wysyłania 
okolicznościowych pocztówek podtrzymywana 
jest również w jarosławskim Ratuszu. Od kilku lat 
dzięki zaangażowaniu mieszkańców powstają 
oryginalne projekty, które wraz z życzeniami 
świątecznymi płyną do zaprzyjaźnionych 

LAUREACI IV EDYCJI KONKURSU

Kategoria: przedszkole
I miejsce - Michał Dubanik, lat 6, MP nr 8 
Montessori
II miejsce - Maria Chojna, lat 5, MP nr 10
III miejsce - Piotr Owczarek, MP nr 10

Kategoria: szkoła podstawowa
I miejsce - Julia Wysocka, kl. VII, SP nr 10
II miejsce - Igor Wilk, kl. Ia, SP nr 11
III miejsce - Milena Bartoszek, kl. Vc, SP nr 4
Wyróżnienia: Emilia Biały, kl. „O", SP nr 11,  
Natalia Hanejko, kl. IV, SP nr 11

Kategoria: szkoła ponadpodstawowa
I miejsce - Aleksandra Waliczek, kl. II B, ZSP
II miejsce - Katarzyna Bednarz, kl. IV G, ZSP
III miejsce - Katarzyna Nahacz, kl. IV G, ZSP

Kategoria: mieszkaniec
I miejsce - Izabela Krygowska

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy  
za udział w konkursie, laureatom gratulujemy!

Organizator konkursu: Burmistrz Miasta 
Jarosławia. Współorganizatorzy: Centrum Kultury 
i Promocji, Miejski Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Aleksandra Fredry. Sponsorzy: F.P.C. „SAN" - PAJDA 
Sp. z o.o. w Jarosławiu oraz Mondelez Polska Sp.  
z o.o. w Jarosławiu.

Kartki wielkanocne przygotowywali również seniorzy z Dziennego Domu 
Senior+. Zostały one wysłane do instytucji na terenie naszego miasta. 
Powstało ich 30. Seniorzy wykonali je  w ramach zajęć artystycznych  
i manualnych.

instytucji, samorządów i partnerów. Za nami 
już IV edycja konkursu na kartkę świąteczną  
z motywem Jarosławia - Wielkanoc 2018. 
Wpłynęło 186 prac. 15 marca br. w sali narad 
Ratusza laureaci odebrali nagrody, zaś 
zwycięskie projekty stały się podstawą do 
stworzenia pocztówek, które trafiły już do 
adresatów.
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Jakie tematy są najczęściej poruszane? 
Co nurtuje mieszkańców? Nie trudno zgadnąć, 
że przeważają pytania dotyczące miejskiej 
infrastruktury, z której korzystają jarosławianie. 
Uczestnicy spotkań interesują się konkretnymi 
inwestycjami. Przykładem może być niezbędny 
remont ul. Batalionów Chłopskich, który jednak 
nie został uwzględniony przez Starostwo 
Powiatowe w tegorocznym budżecie. - To już 
kolejny raz, gdy Miasto chce zainwestować  
w remont, przeznaczamy na to pieniądze,  
a powiat – zarządca ulicy – nie uwzględnia go 
w swych planach. To ulica Starostwa, dlatego 
mamy związane ręce i sami remontu zrobić nie 
możemy – mówił burmistrz Waldemar Paluch, 
podczas spotkania w dzielnicy 7. 

Na tym samym spotkaniu pytano też  

o zatrzymywanie się i parkowanie w okolicach 
Domu Seniora. - Podobnie, jak w przypadku 
Batalionów Chłopskich, jest to ulica powiatowa, 
stąd Miasto nie może zmienić organizacji ruchu. 
Przyjrzymy się jednak sprawie. Będziemy 
rozmawiać ze Starostwem o alternatywnych 
rozwiązaniach. Zapewniam ponadto, że Straż 
Miejska będzie sprawdzać, czy nie dochodzi do 
łamania zakazu zatrzymywania – wyjaśniał 
burmistrz.

Z kolei mieszkańcy dzielnicy nr 4 chcą 
poznać plany przebudowy ul. Łączności. 
Burmistrz poinformował, że miasto w tym roku 
przeznaczyło na ten cel 1,5 mln zł. - To jednak 
za mało, bo potrzebne jest trzy razy więcej 
środków, aby porządnie wyremontować tę ulicę. 
Przygotowane zostały  zatem dwa warianty 

Informacje o istotnych sprawach miasta, takich jak planowane 
czy realizowane inwestycje i remonty, nowe regulacje prawne czy 
ważne wydarzenia kulturalne są na bieżąco publikowane na stronie 
internetowej urzędu oraz na facebooku. Piszą i mówią o tym także 
media lokalne. Jednak najwięcej można dowiedzieć się w bezpośrednim 
spotkaniu. Dlatego wielu mieszkańców chętnie korzysta z możliwości 
osobistego zadania pytań. Okazją do tego, oprócz wizyt w ratuszu, są 
otwarte spotkania burmistrza z mieszkańcami w dzielnicach Jarosławia.

prac: wykonanie jej krótszego odcinka, za to  
w wersji kompleksowej albo dłuższego, ale bez 
chodników i oświetlenia. Analizujemy nadal 
oba warianty. Proszę o cierpliwość. Zrobimy 
wszystko, by inwestycja ta była skończona 
jak najszybciej, a także, by w trakcie prac, był 
zabezpieczony dojazd do posesji. 

Pojawiają się też liczne pytania o remont 
ul. Elektrownianej. Sytuacja dotycząca tej ulicy 
w chwili obecnej jest patowa: wyrok sądowy 
nakazuje miastu przeprowadzić remont  
i odwodnienie tej ulicy. Według kosztorysu 
potrzeba na to 1,2 mln zł. Niestety Rada Miasta 
zmniejszyła środki w budżecie na ten cel  
i pozostawiła tylko 800 tys. zł. To za mało na 
remont.

Duże emocje i wiele pytań dotyczyło również 
ul. Konfederackiej – czy będzie remontowana? 
Zebrano nawet 1200 podpisów mieszkańców 
wnioskujących o rozpoczęcie kompleksowych 
napraw. Nie można jednak rozpocząć takiej 
inwestycji, ponieważ jej kosztorys opiewa 
na 300 tys., natomiast decyzją Rady Miasta  
w budżecie pozostawiono na ten cel jedynie 
100 tys. zł. Podobnie wygląda kwestia remontu 
ul. Gębarowicza – potrzebne jest blisko 500 tys. 
zł, a w budżecie radni przeznaczyli na tę ulicę 
jedynie 100 tys. zł.

Powracają też pytania o bardzo ważną 
inwestycję dla naszego miasta, a mianowicie 
budowę nowego mostu na Sanie. – Niestety, 
kosztorys takich prac wynosi co najmniej 
45 mln zł, a aby wykonać je w  optymalnym 
wariancie, trzeba blisko dwa razy tyle. Sami,  
z pieniędzy miasta, tego nie zrobimy, niezbędna 
jest pomoc z budżetu państwa. Do tego zaś 
potrzebowalibyśmy pozytywnej decyzji sejmu. 
Podczas ostatniego głosowania w tej sprawie, to 
się nie udało – zabrakło głosów „za” – tłumaczy 
Waldemar Paluch. 

Mieszkańcy  
kierują pytania  
do Burmistrza
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Po przerwie wracamy do serii dotyczącej realizacji zadań 
zaplanowanych w tegorocznym, rekordowym pod względem 
inwestycyjnym, budżecie miasta. Na część inwestycji 
zlokalizowanych w dzielnicach I, II, III, V, VI i VII ogłoszono  
bądź rostrzygnięto przetargi. /Stan na 20 marca 2018 r./

Burmistrz w dalszym ciągu będzie 
podejmował kroki, aby most w Jarosławiu 
stał się jedną z inwestycji planowanych na 
szczeblu krajowym. Pozostaje mieć nadzieję, że 
wpływowi posłowie z naszego regionu zechcą 
w przyszłości wykazać się konsekwencją  
w popieraniu tego przedsięwzięcia, 
niezbędnego zarówno w perspektywie lokalnej 
jak i regionalnej.

Podczas spotkań z mieszkańcami wraca 
jak bumerang pytanie - co dalej z remontem  
ul. Kraszewskiego? Czy w tym roku rozpoczną 
się prace?

- Na ten rok są zaplanowane prace 
związane z naprawą nawierzchni – mówi 
burmistrz Waldemar Paluch. - Niestety środki 
finansowe przeznaczone na ten cel nie pozwolą 
na gruntowna naprawę. W ubiegłym roku była 
szansa na dofinansowanie tej inwestycji ze 
źródeł zewnętrznych kwotą ok. 4 mln zł. Rada 
Miasta odrzuciła jednak taką możliwość. Obecnie 
dysponujemy sumą 400 tys. zł. Część środków 
pochłonie dokumentacja, tak więc niewiele 
zostanie na prace budowlane. W tej sytuacji 
remont nie będzie kompleksowy - wyjaśnia.

Mieszkańcy pytają również o przyszłość 
Bulwarów Nad Sanem.

- Ta inwestycja będzie realizowana. W tym 
roku mamy zabezpieczone środki, które zostaną 
wykorzystane na przygotowanie dokumentacji 
projektowej. W przetargu wyłoniliśmy już 
wykonawcę i prace nad tym projektem niedługo 
ruszą - informuje burmistrz.  

Co słychać w dzielnicach?

E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców 
miasta Jarosławia - 16 stycznia br. 
ogłoszony przetarg nieograniczony. Projekt 
dotyczy poprawy jakości życia w Gminie 
Miejskiej Jarosław. poprzez poprawę 
komunikacji administracji, przedsiębiorców 
i obywateli. W szczególności wprowadzenie 
nowych i bardziej funkcjonalnych e-usług  
w obszarach: e-administracji i e-edukacji.  
 
Rozbudowa ul. Kraszewskiego w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa  
ul. Kraszewskiego – opracowanie dokumentacji 
projektowej, termin – październik 2018 r.

Zagospodarowanie bulwarów nad Sanem 
- opracowanie koncepcji zagospodarowania 
wraz z dokumentacją budowlano-wykonawczą, 
Elektrownia Wodna „Zeneris" z Poznania. 

Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
wykonanie zadań:
przebudowa ul. Wiśniowej - termin realizacji 
do 31.07.2018 r. 
przebudowy ul. Blichowej - termin realizacji  
do 31.07.2018 r. 
ul. Dojazdowa, II etap - przetarg rozstrzygnięty 
przebudowa ul. Asnyka, PWiK - zamówienie  
z wolnej ręki in house.

Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
opracowanie dokumentacji projektowej:
ul. Miłosza - wykonawca dokumentacji 
PRO INWEST, termin do 15.06.2018 r. 
ul. Boczna Sanowej - wykonawca dokumentacji 
SALABURA, termin realizacji do 16.05.2018 r.

Utwardzenie terenu działek Szkoły 
Podstawowej nr 11 wraz z budową zjazdu od 
ul. Kraszewskiego - prace trwają. 

Problemów nurtujących mieszkańców 
miasta jest znacznie więcej i nawet podczas 
długich spotkań nie wszystkie udało się 
poruszyć. Dlatego, jeśli chcą Państwo uzyskać 
informacje na interesujące Was tematy 
zapraszamy do kierowania pytań pod adresem: 
rzecznik@um.jaroslaw.pl

Na bieżąco o etapach realizacji zadań w poszczególnych dzielnicach miasta. 

Dzielnica nr I ●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

ul. Dojazdowa
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Ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg 
nieograniczony na opracowanie dokumentacji 
projektowej Budowa parkingu przy  
ul. Legionów bloki 20, 22, 24 – wykonawca 
dokumentacji PRO INWEST, termin  
do 16.05.2018 r. 

Ogłoszone przetargi nieograniczone  
na wykonanie zadań:

przebudowa ul. Czechowskiego, II etap  
- termin realizacji do 10.07.2018 r. 
przebudowa ul. Chłopickiego, II etap  
- termin realizacji do 10.07.2018 r. 
przebudowa ul. Nabielaka, II etap 
- termin realizacji do 10.07.2018 r. 
przebudowa ul. Skrzyneckiego, II etap 
- termin realizacji do 10.07.2018 r. 
przebudowa ul. 29-Listopada, II etap 
- termin realizacji do 10.07.2018 r.

Dzielnica nr II

ul. Chłopickiego

●

●

●

●

●

●

Dzielnica nr III Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
opracowanie dokumentacji projektowej: 

przebudowa ul. Przyklasztornej - 
wykonawca dokumentacji PRO INWEST  
- termin realizacji do 16.05.2018 r.
przebudowa ul. Spółdzielczej - 
wykonawca dokumentacji PRO INWEST  
- termin realizacji do 16.05.2018 r.
przebudowa ul. Dziewiarskiej - 
wykonawca dokumentacji PRO INWEST  
- termin realizacji do 16.05.2018 r.

Dzielnica nr V

Modernizacja chodnika przy Placu 
Inwalidów Wojennych - w ramach budżetu 
obywatelskiego, PWiK - zamówienie z wolnej 
ręki IN HOUSE. 
Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
opracowanie dokumentacji projektowej:

Dzielnica nr VI

Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
opracowanie dokumentacji projektowej: 

przebudowa ul. Szczepańskiego - wykonawca 
dokumentacji PRO INWEST termin realizacji  
do 15.06.2018 r.
Ogłoszenie przetargu nieograniczonego  
na wykonanie zadania:
przebudowa bocznej ul. Pogodnej, PWiK  
- zamówienie z wolnej ręki in house
modernizacja ogrodzenia stadionu 
miejskiego przy ul. Bandurskiego –  
w ramach budżetu obywatelskiego. 
Opracowanie dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej na potrzeby remontu 
ogrodzenia stadionu.

Dzielnica nr VII

ul. Przyklasztorna

●

●

●

● ●

●

boczna ul. Pogodnej

●

●

●

ul. boczna Kruhel Pełkiński

Ogłoszone przetargi nieograniczone  
na opracowanie dokumentacji projektowej: 

przebudowa ul. Piaskowej, I etap  
- wykonawca dokumentacji PRO INWEST  

- termin realizacji do 15.06.2018 r.
przebudowa ul. Rajskiej - wykonawca 

dokumentacji PRO INWEST  
- termin realizacji do 15.06.2018 r.

Ogłoszone przetargi nieograniczone na 
wykonanie zadań:

przebudowa ul. Burmistrza J. Matusza  
- termin realizacji do 31.07.2018 r.

wykonanie ścieżki edukacyjno-zdrowotnej 
przy Szkole Podstawowej nr 7, II etap - 

zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

przebudowa ul. Konfederackiej  
- wykonawca dokumentacji BARSZCZ  
- termin realizacji do 15.06.2018 r. 
przebudowa placu przy ul. ks. Makary 
(dz. nr 1693/90, 1693/91) - wykonawca 
dokumentacji PRO INWEST - termin realizacji 
do 15.05.2018 r.

●

●

●

●

ul. Rajska

plac przy ul. ks. J. Makary
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Na nowo mamy życiowy cel!
Z początkiem roku uruchomiony został pierwszy w naszym mieście Dzienny Dom Senior+. Te kilka tygodni jakie 
minęły od jego otwarcia, to wystarczający okres, aby móc zapytać o opinię seniorów, bywalców tego miejsca. 
Dlaczego jest ono dla nich tak atrakcyjne, kiedy byliby gotowi wyjść ze sztandarami na ulice i czy to brydż 
zadecydował o obecności w Domu Seniora części z nich. 

Grażyna Gwóźdź  
kierownik Dziennego Domu Senior+

Dla osób, które chciałyby skorzystać  
z oferty Domu Senior+, istnieje codziennie 
możliwość uczestniczenia w zajęciach dla 
seniorów. To doskonała okazja, by na własnej 
skórze przekonać się o zaletach tego miejsca. 
Minimalne warunki, które należy spełnić to: 
skończone 60 lat oraz bycie osobą niepracującą  
i mieszkającą na terenie Jarosławia.  
Więcej informacji na stronie jaroslaw.pl  
      oraz jaroslaw.naszops.pl.

Jak Państwo dowiedzieli się o Domu Senior+?

Anna Szczepańska: Zauważyłam ogłoszenia 
na słupach i tablicach, a także na przystankach 
i w autobusach. Ale tak naprawdę to 
zmobilizowała mnie dopiero koleżanka. 
Powiedziała do mnie: „Słuchaj, chodź, pójdziemy.  
Ty jesteś sama, ja też sama. Co będziemy się w 
czterech ścianach zamykać”. I dziś jesteśmy tutaj 
razem.
Teresa Grabska: Do mnie informacja o Domu 
Seniora dotarła pocztą pantoflową. Szczerze 
to podchodziłam z dużą rezerwą do samej idei  
i zapisałam się tylko na próbę. Trwa ona już trzy 
miesiące i nic nie wskazuje, żebym się miała 

wypisać. Połknęłam haczyk.
Władysław Kotliński: Nie lubię siedzieć sam 
w domu. Zawsze spędzałem czas z innymi, 
dlatego gdy pojawiła się taka możliwość od 
razu zainteresowałem się nią. Na początku 
wiedziałem, że będzie tu dzienny pobyt  
i zajęcia. Zasięgnąłem informacji w MOPS-ie, 
zostałem zakwalifikowany i tak tu trafiłem. 

I jak ten pobyt w Domu Seniora wygląda?

A.Sz. Okazało się, że są tutaj bardzo 
sympatyczni ludzie. Nie tylko koledzy  
i koleżanki, ale także personel. Mówimy sobie 
o swoich radościach, codziennych chwilach, 

czasem smutkach. To bardzo potrzebne dla osób  
w naszym wieku, aby wysłuchał nas ktoś, kto 
rozumie o czym mówimy.
T.G. Tak się złożyło, że trafili tutaj 
ludzie ciepli i serdeczni. Jest wesoło.  
To sprawia, że czas mija tutaj inaczej niż w domu.
W.K. Początkowo były małe problemy co do 
miejsca – budynek nie był jeszcze oddany do 
użytku. My już jednak się spotykaliśmy wtedy 
i - jak widać – nawet nie samo miejsce, a grupa 
osób sprawia, że nadal trzymamy się razem  
i praktycznie nikt się nie wypisał. To tylko 
potwierdza, jak bardzo to miejsce nam się 
spodobało.

Jaka panuje tu atmosfera?

A.Sz. Czujemy się tutaj jak w domu i to chyba 
największa zaleta tego miejsca! Mamy tutaj 
możliwość gimnastykowania się, pogrania  
w brydża, w szachy, poczytania książek. Dzięki 
temu brydżowi jestem tu ze swoją koleżanką! 
(śmiech)
T.G. Codziennie wyznaczone są dwie osoby 
do dyżurów. Przyjeżdżają wcześniej niż reszta 
seniorów, przygotowują kanapki i później obiad. 
Wszyscy robią to bardzo chętnie.
W.K. Nikt się nie miga! (śmiech)
T.G. Mamy też kawalarzy. Jednak wszyscy 
mają poczucie humoru i dlatego atmosfera jest 
wspaniała,  a określenie „jest tu bardzo wesoło” 
najlepiej opisuje to miejsce.
A.Sz. Był niedawno dzień przytulania. To wszyscy 
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- To miejsce bardzo potrzebne w mieście, 
seniorzy mają tutaj do dyspozycji opiekę 

lekarską, rehabilitanta, możliwość udziału w 
różnych ciekawych zajęciach. Przygotowujemy 

kolejną tego rodzaju inwestycję - Klub 
Seniora przy ul. 3-go Maja. Również na ten cel 

pozyskaliśmy środki zewnętrzne. Odpowiednia 
uchwała w tej sprawie wkrótce trafi pod 

obrady Rady Miasta Jarosławia - wyjaśniał 
burmistrz miasta, Waldemar Paluch. 

się przytulaliśmy.
W.K. Aaa tak, szczególnie z panem Julkiem się 
panie przytulały. Cóż konkurencja duża, nie każdy 
mógł się poprzytulać tyle ile chciał (śmiech).

Jakie są Państwa obowiązkowe punkty  
w trakcie pobytu w Domu Seniora?

A.Sz. A musimy się przyznać? (śmiech) Mamy 
czwórkę brydżową. Pijemy herbatę i biegniemy 
do stołu grać. W drugim pokoju grają w szachy.  
W trzecim pokoju panie robią robótki ręczne. Jest 
siłownia – ciągle ktoś tam się kręci. Każdy z nas 
robi to, co lubi. Nikt się nie nudzi! Teraz czekamy 
już na wiosnę. Chcemy sobie zrobić ogródek, 
grządki. Móc zachwycać się przyrodą i zielenią. 

Zostały dwa wolne miejsca – co powiedzieliby 
Państwo tym, którzy rozważają, aby dołączyć 

Pierwszy jarosławski  
Dzienny Dom Senior +  

został oficjalnie otwarty 28 lutego br. 

W fazie testowej, a już nagrodzona

Zachęcamy do pobrania z witryn Google 
Play lub App Store i testowania nowoczesnej 
aplikacji - multiprzewodnik po Jarosławiu 
i Svidniku. Całkowicie darmowe narzędzie 
będące w fazie testów, zostało nagrodzone 
prestiżową Różą Regionów 2017, jako jeden 
z najlepszych projektów promocyjnych  
zrealizowanych w poprzednim roku. Im 
więcej mieszkańców i turystów skorzysta 
z aplikacji i zgłosi ewentualne, konieczne  
do wprowadzenia udogodnienia czy 
rozwiązania, tym szybciej nadamy jej ostateczny 
kształt. 

Pobierz 
darmową 
aplikację!

Za pośrednictwem smartfona lub 
tabletu można na bieżąco śledzić ofertę 
wydarzeń organizowanych w Jarosławiu 
i słowackim Svidniku, wziąć udział w grze 
miejskiej, poznać nasze zabytki i atrakcje 
turystyczne, czy skorzystać z przykładowych 
szlaków zwiedzania. Baza obiektów sprawi, 
że zawsze trafimy pod odpowiedni adres. 
Udogodnieniem, pozwalającym dotrzeć do 
najważniejszych zabytków, również osobom 
niedowidzącym, jest specjalnie przystosow-
ana audiodeskrypcja.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich 
nieprawidłowości w działaniu,  

czy zawartości aplikacji na adres e-mail:  
informacja@ckip.jaroslaw.pl  

lub pod numery telefonów:  
16 624 89 89, 881 500 889. 

do Domu Seniora?

A.Sz. Niech po prostu posłuchają jak my się tutaj 
wszyscy cieszymy. Niech im córka lub syn włączą 
w Internecie relacje z dnia otwarcia. To naprawdę 
powinno ich przekonać!
W.K. Niech przyjadą i zobaczą na własne oczy, jak 
to jest radośnie. Po prostu! Nikt nikogo nie wygoni. 
Wiele osób myśli, że tutaj jest dom opieki dla osób 
starszych. To nie tak! To mit i trzeba go obalić!
A.Sz. Osoba, która lubi ludzi, bardzo szybko się 
zasymiluje. To musi wyjść z wnętrza. A jak ktoś gra 
w brydża – to koniecznie zapraszam, mamy już 
czwórkę, ale im więcej osób tym lepiej!

A jakby jutro ktoś zamknął Państwu Dom 
Seniora, co by Państwo zrobili?

A.Sz. Robimy sztandar i idziemy protestować! 
(śmiech)
W.K. Ja wracam na stare śmieci, do biblioteki 
miejskiej. Ale byłaby ogromna szkoda!

Czyli ten Dom Seniora jest dziś już Państwu 
potrzebny do życia?

T.G. O tak! Ktoś, kto przepracował kilkadziesiąt 
lat, a teraz jest na emeryturze, czuje w środku 
taką pustkę. Ten Dom nadaje nam sens. Czuję, 
że muszę zadbać o siebie, ubrać się, wyjść 
o czasie na autobus, żeby się nie spóźnić.  
To jest przedłużenie aktywności życiowej. Znów 
człowiek ma cel!

Dziękuję za rozmowę!
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Gmina Miejska Jarosław zamierza złożyć 
wnioski o dofinansowanie nowych projek-
tów parasolowych pn. Ekologiczne Miasto 
Jarosław ze środków Unii Europejskiej.  Wszy-
scy mieszkańcy, którzy zechcą przystąpić do 
planowanych projektów, powinni w dniach od 
22 marca do 6 kwietnia br. złożyć odpowiednią 
deklarację w Urzędzie Miasta Jarosławia,  
w pokoju nr 2 na parterze (Kancelaria Ogólna) 
w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku 
do piątku od 7.30 do 15.30). To szansa na 
pozyskanie dofinansowania w wysokości aż 
85% kwalifikowanych kosztów planowanej 
wymiany dotychczas użytkowanego kotła. 

Dużo mówi się ostatnio o rządowym pro-
gramie wsparcia dla miast o najbardziej zani-
eczyszczonym powietrzu. Jarosław znajduje 
się w tej grupie, dlatego warto wyjaśnić sobie 
kilka kwestii związanych z tematem smogu, 
ponieważ w mediach i wypowiedziach różnych 
osób pojawiają się sprzeczne informacje.

W 2017 roku Miasto starało się o dofinan-
sowanie projektu związanego z tzw. Odnawial-
nymi Źródłami Energii, który miał zapewnić 
instalację na obiektach prywatnych ogniw 
fotowoltaicznych służących do produkcji 
energii elektrycznej ze słońca, kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła oraz pieców na 
biomasę. Poprawnie napisany wniosek Gminy  
Miejskiej Jarosław przeszedł pomyślnie 
zarówno ocenę formalną, jak  
i merytoryczną, w wyniku czego Jarosław znalazł 
się na liście rezerwowej projektów wybranych 
do dofinansowania. Niestety, środki przeznac-
zone przez Urząd Marszałkowski na tego rod-
zaju wsparcie okazały się zdecydowanie za 
skromne wobec ogromnej liczby zabiegających 
o nie samorządów. Wniosek naszego mia-
sta nadal widnieje na liście oczekujących na 
zwiększenie puli dofinansowania.

Obecnie miasto chce wystartować w kole-
jnym naborze wniosków, z nowymi projekta-
mi, w którym szanse pozyskania dofinansow-
ania z powodu zawężenia grupy docelowej są 
znacznie większe. Tym razem konkursy dotyczą 
stricte wymiany dotychczasowego pieca na 
nowoczesny ekologiczny z dofinansowaniem 
aż 85% kwalifikowanych kosztów urządzenia.  
Przestarzałe przydomowe kotłownie mają 
znaczący udział w tzw. niskiej emisji, która moc-
no zanieczyszcza powietrze. Spopularyzowane 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.3 - Poprawa jakości powietrza 

Poddziałanie 3.3.1 – Realizacja planów niskoemisyjnych  
Poddziałanie 3.3.2 – Redukcja emisji

Miasto wystartuje z nowym projektem
Weź udział w projekcie  
– wymień piec na nowy  

– chroń środowisko naturalne!

Czyste powietrze to priorytet dla władz 
naszego miasta. Walka ze smogiem nie jest  
ani prosta ani tania. To dlatego konieczne  
jest korzystanie z zewnętrznych źródeł  
finansowania.

* 
Przyjmowanie 
DEKLARACJI

od 22 marca  
do 6 kwietnia

Urząd Miasta Jarosławia 
kancelaria ogólna 

parter, pok. 2 

Więcej informacji o projekcie  
na www.jaroslaw.pl w zakładce Dla Mieszkańców  

– Projekt Ekologiczne Miasto Jarosław  
www.jaroslaw.pl/projekt-ekologiczne-miasto-jaroslaw 

To szansa  
na skuteczną  

walkę ze SMOGIEM
w ostatnim czasie pojęcie SMOGU, czyli zaniec-
zyszczenia powietrza trującymi substancjami, 
jest głównie wynikiem spalania słabej jakości 
węgla, mokrego drewna i niedozwolonych od-
padów. Wymiana nieefektywnych źródeł ciepła 
na nowoczesne, ekologiczne i energooszczędne 
skutecznie ogranicza niską emisję.

Drugi, odrębny program, to ogłoszony 
ostatnio rządowy pomysł na dofinansowanie 
termomodernizacji domów, a więc ich docie-
plenia, dla rodzin w trudnej sytuacji finan-
sowej. Program zakłada, że państwo dopłaci 
70 proc. do kosztów termomodernizacji domu 
najuboższym Polakom mieszkającym w mia-
stach, które znajdują się na liście 50 najbardziej 
zanieczyszczonych wg WHO. Są na niej aż 
33 polskie miejscowości. Projekt jest w fazie 
początkowej i w obecnej chwili nie ma jeszcze 
żadnych szczegółów ani konkretnych procedur 
dotyczących starania się o środki. 

Jeśli tylko pojawią się nowe informacje  
w sprawie, będziemy o tym pisali tak na stronie 
internetowej miasta jak i w Kalejdoskopie.
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O poszerzaniu działalność 
teatralnej, zarówno  
w sferze edukacyjnej,  
jak i repertuarowej.  
O marzeniach  
o profesjonalnym studiu 
nagrań i pracowni  
muzycznej. A także  
o trwającym remoncie 
Miejskiego Ośrodka Kultury, 
który to wszystko pozwoli 
osiągnąć – w rozmowie  
z jego dyrektorem,  
Elżbietą Śliwińską.

Trwa właśnie kolejny remont w MOK. Dlaczego był on  niezbędny?

Elżbieta Śliwińska: Mimo tego, że budynek Sokoła to jeden  
z najpiękniejszych budynków w Jarosławiu, to z zewnątrz elewacja jest  
w fatalnym stanie, co można bez trudności dostrzec. Jednak w gorszej 
kondycji były ściany piwnic. Spore zawilgocenie sprawiło, że niemal 
połowa z nich była wyłączona z użytkowania. Po zbiciu tynków  i usunięciu 
wewnętrznych ścianek odsłoniła się mokra cegła, co tylko potwierdziło 
celowość remontu i uświadomiło, że za kilka lat problem byłby znacznie 
większy. 

Co obejmuje obecny remont?

E.Ś.: W zakresie robót przewidziana jest budowa nowej klatki schodowej, 
co poprawi znacznie funkcjonalność obiektu oraz montaż windy,  
a to z kolei pozwoli osobom niepełnosprawnym na poruszanie się po 
wszystkich piętrach budynku.

Kiedy będzie można już korzystać z nowych pomieszczeń?

E.Ś.: Zakończenie prac planowane jest na wrzesień, jednak korzystanie  
z tych pomieszczeń będzie wymagało doposażenia. Sprzęt, który 
posiadamy oczywiście zostanie wykorzystany, natomiast sporo jeszcze 
będziemy musieli dokupić.

Jak będą wykorzystywane nowe pomieszczenia?

E.Ś.: Tak duży remont otwiera przed nami nowe możliwości. Mamy 
szerokie plany. Patrząc na dziedzictwo kulturowe tego miejsca chcemy 
oczywiście poszerzać działalność teatralną, zarówno w sferze edukacyjnej, 
jak też repertuarowej. Swoje miejsce będzie miała tam również pracownia 
Jarosławskie Centrum Ceramiki Artystycznej. Marzy się nam profesjonalne 
studio nagrań i pracownia muzyczna – ale to może w kolejnym projekcie.

Wiele osób obawia się, że w związku z remontem za niedługo MOK 
będzie musiał być tymczasowo zamknięty – jak jest naprawdę?

E.Ś.: Nie, nie MOK, tylko kino! Na chwilę obecną z użytkowania wyłączone 
są piwnice, a od 26 marca wyłączamy salę widowiskową. Pracownie z piwnic 
zostały tymczasowo przeniesione na I piętro i oczywiście funkcjonują. Przy 
zamknięciu sali widowiskowej chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo 
widzów. Konstrukcja widowni nie posiada stropu, ustawiona jest na 

ceglanych słupkach i w związku z tym wykonywanie wszelkich prac 
remontowych pod widownią może zagrażać bezpieczeństwu osób 
korzystających z tej sali. Chciałabym podkreślić, że kino będzie nieczynne 
w okresie wiosenno-letnim, czyli wówczas, kiedy przychodzi najmniejsza 
liczba widzów.

Czy i jak zatem będzie można korzystać z Państwa oferty?

E.Ś.: Sam MOK, tak jak powiedziałam, nie będzie zamknięty. Zaplanowane 
imprezy, konferencje, konkursy, przeglądy i spotkania odbędą się – dzięki 
formule współorganizacji - w innych instytucjach na terenie miasta. 
Należy tutaj pamiętać o Galerii Rynek 6 i księgarni Jarosławski Kuferek 
Artystyczny, gdzie również prowadzone są spotkania, prelekcje czy 
warsztaty. Natomiast zajęcia w pracowniach będą się odbywały, jak do tej 
pory, na I piętrze budynku.

Dziękuję za rozmowę.

Remont to nowe możliwości

Przy remoncie obiektu „Sokoła”  
bardzo ważna jest dbałość o odtworzenie 
piękna tego budynku. Nadzorujący prace 
remontowe Inspektor oraz Miejski Ośrodek 
Kultury zwracają się z apelem  
do mieszkańców o przesłanie zdjęć,  
na których widoczny jest budynek,  
przede wszystkim szczegóły elewacji  
i wykuszu, który ma zostać odtworzony. 
Zdjęcia prosimy przesyłać na adres e-mail:  
dyrektor.mokjar@interia.pl.

Apel!
o archiwalne 
zdjęcia...
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MOK - w trakcie prac remontowych

MOK - widok wnętrz przed remontem

Ze względu na  trwający remont MOK, 

od 26 marca do 1 września 2018 r. wszystkie seanse  

w Kinie IKAR zostały ODWOŁANE!
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Zieleń drzew, cień jaki dają, mikroklimat, zapach, szum liści, to bez wątpienia skarby, którymi chcemy się cieszyć  
na terenie miasta. Drzewa, krzewy, trawniki, kwiaty w mieście, choć rozsiane wśród zabudowy, stanowią rodzaj ogrodu,  
który wymaga pielęgnacji i różnego rodzaju prac i interwencji specjalistów. Tak jak dobry ogrodnik, służby miejskie  
muszą zatem planować, siać, nawozić, przycinać, leczyć a kiedy to niezbędne, usunąć niektóre rośliny aby posadzić nowe. 
Bez tego nasz ogród stałby się zaniedbaną dżunglą.

Już wczesną wiosną tego roku miasto 
będzie sadzić drzewa, krzewy i trawy w wielu 
punktach Jarosławia.  - Na wybór gatunków  
i ilości egzemplarzy przewidzianych do 
posadzenia w danej lokalizacji ma wpływ wiele 
czynników. Bierze się pod uwagę wielkość do 
jakiej dorasta drzewo, a zatem ilość miejsca, 
którym dysponujemy, wymagania glebowe, 
ilość światła, sąsiedztwo innych, już żyjących 
tam roślin, a także efekty wizualne i estetyczne 
jakie można uzyskać wprowadzając dane 
gatunki do krajobrazu - mówi inż. ogr. Andrzej 
Makar z Jarosławskiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego.  - Zawsze jest to wynik 
precyzyjnego projektowania, a ma on prowadzić 
do tego, aby posadzonym roślinom żyło się 
w danym miejscu komfortowo i jak najmniej 
chorowały, a także by uzyskać doskonałe efekty 
architektury krajobrazu, a więc po prostu było 
ładnie, a kompozycja roślin była harmonijna. – 
dodaje.

  Drzewa w mieście  

 ogród, który wymaga pielęgnacji

fo
t. 

Lu
dw

ik
 B

ie
rn

ac
ki

ul. Kraszewskiego
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Służby miejskie pielęgnujące drzewa  
w Jarosławiu, przewidując nowe nasadzenia, 
muszą jednocześnie zaplanować inne prace, 
których celem jest zdrowie i dobry stan zieleni 
miejskiej. Niezbędne jest usuwanie obumarłych 
krzewów i ich wymiana na nowe, młode. Drzewa 
wymagają usuwania suchych gałęzi, zainfekowane 
rośliny (np. grzybami) poddawane są zabiegom 
poprawiającym ich stan fitosanitarny, a niektóre, 
po dogłębnej ocenie specjalistów muszą być 
ścięte.

Zawsze taka decyzja zapada na podstawie 
badania stanu rośliny i tylko wówczas kiedy 
jest to nieuniknione ze względu na stan drzewa 
i bezpieczeństwo ludzi, a tylko w wyjątkowych 
sytuacjach jest podyktowane innymi względami. 
Drzewostan jest wówczas uzupełniany nowymi 
nasadzeniami, zdrowych młodych egzemplarzy 
szlachetnych gatunków, w tych samych miejscach 
albo jeśli np. plan zabudowy wymaga usunięcia 
drzewa – w innych, gdzie drzewo będzie mogło 
rosnąc bez przeszkód.

W tym sezonie zaplanowano liczne nowe 
nasadzenia w wielu punktach naszego miasta. 
Drzewa i krzewy będą sadzone między innymi: 
przy Jana Pawła II. Tam powstanie  kompozycja 
łącząca buka kolumnowego, wyjątkowo odporną 
na zasolenie i warunki miejskie różę pomarszczoną 
oraz nowoczesny, nadający ruch w przestrzeni 
miejskiej miskant chiński. Ponadto po jednej  
i drugiej stronie ulicy na słupach będą wisieć ample 
kwiatowe w kompozycjach z petunii w kolorze 
różowym i  białym w połączeniu z  limonkowym 
wilcem. Drzewa będą palowane i wiązane zgodnie 
ze sztuką ogrodniczą. Elementem końcowym 
będzie wykonanie trawników.

Z kolei przy ulicy Kraszewskiego, ogrodnicy 
Jarosławskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego  
już w kwietniu zadbają o drzewa wzdłuż ulicy. 

  Drzewa w mieście  

 ogród, który wymaga pielęgnacji

CO I KOMU WOLO USUNĄĆ  
I KIEDY MUSI, A KIEDY NIE,  
POINFORMOWAĆ GMINĘ,  
UZYSKAĆ ZGODĘ  
NA WYCIĘCIE DRZEWA? 

Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody 
nakłada na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania 
w gminie zamiaru usunięcia drzew, których 
obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 
cm (dot. topól, wierzb, klonów jesionolistnych, 
klonów srebrzystych), 65 cm (dot. kasztanowców 
zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów 
klonolistnych) oraz 50 cm (dot. pozostałych drzew). 
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Zamiar 
usunięcia drzewa, trzeba zgłosić gminie, inaczej 
zapłacimy karę. Organ przyjmujący zgłoszenie 
zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin 
przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 
21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których 
winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody 
na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest 
protokół, którego zapis traci moc po upływie 6 
miesięcy od dnia jego sporządzenia (jeśli drzewa 
w  tym czasie nie zostaną usunięte, konieczne 
będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

Nowe nasadzenia na os. Kopernika

Wizualizacja zagospodarowania zielenią ul. Jana Pawła II
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Drogi w Jarosławiu mają różnych zarządców. Warto pamiętać, że nie 
wszystkie podlegają Gminie Miejskiej Jarosław, a Burmistrz Miasta 
Jarosławia zarządza i odpowiada „jedynie” za stan nieco ponad 
połowy dróg położonych w granicach miasta. Pozostała część należy 
odpowiednio do powiatowego, wojewódzkiego bądź krajowego 
zarządu dróg.

Mamy ok. 38% dróg powiatowych  
w mieście

Zgodnie z przyjętą zasadą udzielania dotacji 
celowych na pomoc finansową dla Starostwa 
Powiatowego Miasto współfinansuje remonty 
dróg powiatowych położonych w Jarosławiu na 
zasadzie podziału kosztów pół na pół. Oznacza to, 
że połowę kosztów remontu powiatowych dróg 
pokrywa budżet miasta. Zasada ta stosowana jest 
przez burmistrza głównie dlatego, iż mieszkańcy 
zabiegają o bezpieczne, funkcjonalne, a co za 
tym idzie wyremontowane drogi i chodniki – 
niezależnie od tego, kto odpowiada za ich stan. 
Apele o remonty i interwencje związane z kondycją 
dróg miejskich trafiają w głównej mierze właśnie 
do włodarza miasta.

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu  
Plan - 1 120 000,00 zł 

Przebudowa ul. Bandurskiego -150 000 zł
Przebudowa ul. Zielińskiego - 25 000 zł
Przebudowa ul. Dolnoleżajska, Brodowicze,  
Stawki  - 100 000 zł
Przebudowa ul. Żwirowa, Łazy Kostkowskie   
- 255 000 zł
Przebudowa ul.Pogodna (kanalizacja) -130 000 zł
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 
ul.Pasieka -50 000 zł
Przebudowa chodnika ul.Zwierzyniecka - 75 000 zł
Przebudowa chodnika ul.Długosza - 25 000 zł
Przebudowa chodnika ul.Dobrzańskiego -25 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Wilsona - 35 000 zł

Gmina Miejska Jarosław  
Plan - 1 345 202,88 zł

Przebudowa ul. Paderewskiego  - 140 000 zł
Przebudowa chodników i parkingu  
ul. Kasprowicza i ul. Prof. A. Grucy  - 100 000 zł
Przebudowa chodników i parkingu ul. Kościuszki 
(od os. Pułaskiego) i ul. Reformacka  - 100 000 zł
Przebudowa ul. Bandurskiego  - 100 000 zł
Budowa chodnika ul. Batalionów Chłopskich   
- 150 000 zł
Przebudowa nawierzchni w ciągu ulic 
Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki  - 150 000 zł
Przebudowa nawierzchni ul. Żwirowej i ul. Łazy 
Kostkowskie (na odcinku między ul. Żwirową, do 
granic miasta)  - 200 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Pasieka  - 50 000 zł
Budowa chodnika ul. Zwierzyniecka  
(od ul. Rybackiej do ul. Długosza)  - 50 000 zł
Przebudowa ul. Zielińskiego  - 50 000 zł
Przebudowa chodnika ul. Królowej Jadwigi (od 
ul. Poniatowskiego do ul. Sikorskiego)  - 30 000 zł

Środki, jakie miasto dołożyło do remontu 
dróg powiatowych na terenie Jarosławia  
w ciągu kilku ostatnich lat:

Rok 2015
Gmina Miejska Jarosław – 34 999,85 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu – 34 999,85 zł
Rok 2016
Gmina Miejska Jarosław  - 882 588,23 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - 511 020,19 zł
Rok 2017
Gmina Miejska Jarosław – 793 132,61 zł
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu - 593 020,06 zł

Z powyższego zestawienia wynika, że zasada 
finansowania kosztu remontów dróg powiatowych 
położonych w granicach miasta w układzie 50% 
na 50% nie zawsze działa. W latach 2016-2017 
Powiat Jarosławski dołożył do remontów dróg 
powiatowych w mieście o 571 680,59 zł mniej 
w stosunku do przekazanej przez Miasto dotacji 
celowej.

Rozliczenie kosztów remontów mostu, 
dróg i chodników powiatowych na 
terenie Jarosławia za 2016 i 2017 rok:
Ogółem: 3 096 125,09 zł
Miasto:  1 675 720,84 zł
Powiat: 1 104 040,25 zł
Różnica na korzyść Miasta: 
571 680,59 zł

Niecałe 52 %, czyli 68,8 km 
dróg należy do Gminy Miejskiej 
Jarosław (zarządza nimi 
Burmistrz Miasta Jarosławia)

Niecałe 38 % czyli 50,3 km 
dróg należy do Starostwa 
Powiatowego w Jarosławiu 
(zarządza nimi Starosta 

PODZIAŁ DRÓG ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W GRANICACH MIASTA 
JAROSŁAWIA KSZTAŁTUJE SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Jarosławski)
Ponad 6% czyli 9,1 km dróg  
to drogi krajowe

A niecałe 4 % czyli 4,6 km 
dróg to drogi wojewódzkie

52 %

38 %

6 %

4 %

68,8 km

50,3 km

9,1 km

4,6 km

ROK 2018

Ponadto nie wszystkie z zaplanowanych przez 
Miasto do dofinansowania w 2018 roku dróg 
znalazły się w budżecie powiatowym. Część 
z nich nie została uwzględniona, bądź zakres 
planowanego remontu został ograniczony.
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Najważniejsze elementy tego wydarzenia 
na jarosławskim rynku to koronacja prezes 
Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, Krystyny 
Leśniak-Moczuk na „Królową Krystynę Pierwszą" 
z berłem i jabłkiem, powitanie króla „Zbigniewa 
Pierwszego" z Lublina, nadanie godności 
„Krystynianin Pierwszy" i „Nasza Krystyna". 
Równolegle odbywał się kiermasz rękodzieła 
artystycznego z ozdobami wielkanocnymi, 
przedmiotami dekoracyjnymi, maskotkami, a także 
miodami i wyrobami czekoladowymi. Nie zabrakło 
wspólnego śpiewania piosenek poświęconych 
Krystynom, quizów związanych z Krystynami  
i występów w sali Miejskiego Ośrodka 
Kultury. Tegoroczna impreza, prowadzona 
pod hasłem „Co ma piernik do Krystyny”, 
odbyła się z inicjatywy burmistrza Waldemara 
Palucha, który uczestnicząc w ubiegłorocznych 
obchodach Podkarpackich Imienin Krystyny  
w Osieku Jasielskim, skierował do organizatorów 
oficjalne zaproszenie Jarosławskie spotkanie 
zgromadziło imienniczki z Węgier, Ukrainy oraz 
Szwecji. Wśród podkarpackich Krystyn, pojawiły 
się też Krystyny spoza województwa – Ciechocinka, 
Torunia, Warszawy, Lublina, Skierniewic, Katowic. 
Najmłodsza uczestniczka miała 12 lat.

Pomysłodawcą przedsięwzięcia 
jest Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Powiatu Jarosławskiego, którego 
projekt zyskał poparcie 962 głosami 
i w kategorii do 150 tys. zł znalazła 
się w trójce najwyżej ocenionych 
pomysłów ubiegłorocznego budżetu 
obywatelskiego.

Dzięki temu uczniowie będą 
teraz mogli się rozwijać, wcielać  
w role konstruktorów i programistów. 
Pakiety pozwalają nie tylko 
budować i programować roboty, ale 
również poznawać i zrozumieć ideę 
odnawialnych źródeł energii.

- Zwykłe klocki dla dzieci potrafią 
sprawić mnóstwo radości. A gdy jeszcze 
te klocki można podłączyć do komputera, 

 Klocki, które uczą!
19 marca do jarosławskich podstawówek trafiły specjalne  
zestawy edukacyjne zakupione w ramach budżetu obywatelskiego. 
Klocki będą nie tylko źródłem zabawy, ale przede wszystkim 
wspomogą naukę programowania i podstaw inżynierii wśród uczniów.

Weekend 17-18 marca upłynął  
w Jarosławiu pod hasłem  
VI Podkarpackich Imienin Krystyn.  
Przeszło sto pań o imieniu Krystyna, 
mieszkańcy oraz goście, uczestniczyli  
w tym radosnym święcie.

zaprogramować, a następnie pochwalić 
się takimi robotami - radość zamienia 
się w naukę i pasję. Taki też był cel 
przekazania do jarosławski szkół 
podstawowych zestawów klocków 
wartych 150 tys. zł w ramach projektu 
„Z Robotem do Szkoły". Życzę uczniom 
jarosławskich podstawówek świetnej 
zabawy i nauki - podsumowuje 
burmistrz Waldemar Paluch.

Przypomnijmy, że w październiku 
ubiegłego roku została rozstrzygnięta IV 
edycja Budżetu Obywatelskiego Miasta 
Jarosławia na rok 2018. Jarosławianie 
zgłosili 56 propozycji. W rezultacie  
w tym roku zostanie zrealizowanych 19 
zadań za łączną kwotę 750 tys. zł.

„Co ma piernik do Krystyny?”

I oto wiosennego już czasu, popołudniem 17 
marca roku pańskiego 2018 Stowarzyszenie 
Krystyn Podkarpackich świętując 6 imieniny wśród 
Przyjaciół w grodzie Jarosławiu, honorowych 
gości, kobiet tutejszych i innych Krystyn z Polski 
postanowiło, że otrzymuje tytuł Naszej Krystyny/
Krystynianina. Od dnia owego honorowy tytuł ten 
uprawnia do przynależności do grona Krystyn 
zacnych! Dokumentem tym fakt ten poświadczony 
zostaje! - tymi słowami potwierdzone zostały 
wszystkie tytuły, które nadała Krystyna Leśniak-

Moczuk, prezes Stowarzyszenia Krystyn 
Podkarpackich. Wśród utytułowanych znaleźli 
się burmistrz Waldemar Paluch, rektor PWSTE 
prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Rejman, gen. 
dyw. Fryderyk Czekaj - prezes Stowarzyszenia 
Honorowych Podhalańczyków, a wcześniej ks. 
prałat Marian Bocho, ks. prałat Marek Pieńkowski, 
Tomasz Wywrót - dyrektor CKiP, Elżbieta Śliwińska 
- dyrektor MOK oraz Marta Zadorożna - prezes 
Stowarzyszenia Jarosławskich Amazonek.
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Mistrzowski finał, wspaniała wirtuozeria, 
wielkie wzruszenie i garść wspomnień  
w wykonaniu artystów pochodzących  
z Jarosławia – tak podsumować można VII Dni 
Muzyki Fortepianowej im. Marii Turzańskiej. 
Honorowy patronat nad festiwalem objął 
Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch, 
oficjalnie otwierając „muzyczną ucztę” podczas 
koncertu inauguracyjnego.

Muzyka, mocno zakorzeniona w tradycji 
Jarosławia, już od siedmiu lat obchodzi swoje 
święto na początku marca. To hołd i pośmiertny 
ukłon w stronę naszych wybitnych rodaków – Marii 
Turzańskiej i Fryderyka Chopina. Warto wiedzieć, 
że w tym roku przypada 140. rocznica urodzin 
patronki festiwalu. 

Dni Muzyki Fortepianowej jak zawsze 
gromadzą wybitnych artystów oraz zdobywają 
serca publiczności. Koncert inauguracyjny 
w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Fresco 
Sonare, pod kierownictwem dyrygentki Moniki 
Bachowskiej, w wyśmienity sposób ukazał 
muzykę z różnych epok oraz charakterystykę  
i specyfikę wykonania tej muzyki. Wybrzmiały takie 
utwory jak: Serenada „Eine kleine Nachtmusik” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta, „Dwie melodie 
norweskie” Edwarda Griega, „Simple Symphony” 
Benjamina Brittena czy  „Orawa” Wojciecha 
Kilara. 

Wieczór niezapomnianych muzycznych 
doznań to recital fortepianowy Aleksandry 
Czernieckiej. Podczas jej koncertu królowała 

Święto muzyki klasycznej 

muzyka Fryderyka Chopina. Pianistka uwiodła 
publiczność pięknymi kreacjami Nokturnów 
cis-moll i Des-dur z op. 27, Ballady g-moll op. 
23, a później wielką uwagą i skupienie wywołał 
Koncertu e-moll op. 11, podczas którego 
solistce towarzyszył kwartet smyczkowy 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. 
W ramach festiwalu dla publiczności wystąpił 
tenor Jacek Ścibor i Jego Goście. Benefis 
będący wyrazem wdzięczności za otrzymany 
tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Jarosławia wzruszył i rozbawił publiczność.  
Mistrzowski finał VII Dni Muzyki Fortepianowej 
stanowił występ wybitnego pianisty i kameralisty 

Waldemara Malickiego. Znany z niezwykle 
bliskiego kontaktu z publicznością, w zadziwiający 
sposób połączył wirtuozerię muzyczną i słowną. 
Humor, zaskoczenie, brak granic wyobraźni 
i delikatna pikanteria zmieszana ze swoistą 
elegancją – tak został zakończony tegoroczny 
festiwal!

Utwory i wykonawców, w sposób bardzo 
interesujący, przybliżał słuchaczom Bogusław 
Pawlak, a wspaniałe, niezwykle widowiskowe 
koncerty były nagradzane przez publiczność 
owacjami na stojąco. 

Organizatorem VII Dni Muzyki Fortepianowej 
im. Marii Turzańskiej było Centrum Kultury 
i Promocji w Jarosławiu wraz z Zespołem 
Państwowych Szkół Muzycznych w Jarosławiu. 
Mecenat nad festiwalem objęły firmy: Agrimpex, 
Color Media, Kolordruk oraz miejskie spółki: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Jarosławiu Sp. z o.o.  
i Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Jarosławiu Sp. z o.o.  Dni Muzyki Fortepianowej, 
od początku ich trwania, wspiera pięknymi 
kwiatami i dekoracjami Kwiaciarnia Kamelia. 
Patronat Medialny objęli: TVP 3 Rzeszów, Polskie 
Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny 
24.pl, Życie Podkarpackie, Ekspres Jarosławski, 
Gazeta Jarosławska, RJA24.pl, Twoja TV, POD 
24, Twoje Video Foto, Radio Fara, Radio Via oraz 
Jarosławska Agencja Fotograficzna. Wszystkim, 
którzy przyczynili się do sukcesu festiwalu, pięknie 
dziękujemy!

czyli VII Dni  
Muzyki 

Fortepianowej  
im. Marii  

Turzańskiej 

w Jarosławiu

Świętujmy wspólnie, aktywnie i radośnie! 
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Przypadająca w tym roku 100. rocznica 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
to doskonała okazja, by wspólnie, 
radośnie i różnorodnie świętować 
tę okoliczność. Część wydarzeń już 
trwa, również tych organizowanych 
w naszym mieście, znaczna większość 
jeszcze przed nami. A jak jarosławski 
samorząd przygotowuje się do tych 
wyjątkowych obchodów?

Wyjątkowa rocznica  Święto muzyki klasycznej 

Przygotowania do godnego upamiętnienia 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości 
w Jarosławiu rozpoczęły się już w ubiegłym 
roku. Burmistrz miasta spotkał się z dyrektorami 
jednostek podległych, instytucji kultury  
i prezesami miejskich spółek,  wystosował 
również zaproszenia do znamienitych osób 
m.in. ze świata polityki, kultury czy nauki, by 
swoimi autorytetami wsparły wspólne dąrzenia 
do organizacji wydarzeń sławiących Niepodległą 
w 100. rocznicę odzyskania wolności.

Zachętą - radosnym wezwaniem dla 
mieszkańców ma być logotyp powstały specjalnie 
z okazji rocznicy. „JaroSŁAW NIEPODLEGŁĄ” 
będzie sygnował wszystkie wydarzenia, 
imprezy organizowane przez Burmistrza Miasta 
Jarosławia, współorganizowane, wspierane w 
formie patronatu honorowego, czy  też przez 
jednostki podległe oraz instytucje. 

W planowanie obchodów włączyć się może 
każdy. Miasto do kreatywnej współpracy zachęca 
wszsytkich zainteresowanych, środowiska 
stowarzyszeń czy organizacji. 

Burmistrz Waldemar Paluch liczy, że 
harmonogram imprez będzie się zwiększał.

Aktualizowany plan jest dostępny na stronie 
www.jaroslaw.pl w zakładce Niepodległa.

▶ Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu
Koncert Piosenki „Wolnej” Polski…” Wolnej dosłownie i w przenośni,  
bo muzyka to coś, co daje ludziom wolność! - inauguracja miejskich obchodów  - 21 kwietnia,  
godz. 18.00, sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.  
II Konkurs Muzyki Polskiej, ZPSM w Jarosławiu - 26-27 kwietnia 
Koncerty z cyklu „Wieczory u Attavantich”, Sala Lustrzana CKiP
Koncert z Muzyką Polską - 22 września i 20 października 

▶ Wystawy w Galerii w Holu u Attavantich
Wystawa  „Niepodległa”  - kwiecień 
X Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej. Wystawa „Niepodległa na ziemiach  
Wileńszczyzny” - wrzesień 
Wystawy o tematyce niepodległościowej - październik, listopad 

▶  Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu 
Projekt „Jarosławska Parabola Dziejowa” (Jarosław w drodze do Niepodległości 1914 - 1918) 
działania edukacyjno-warsztatowe we współpracy z instytucjami, szkołami i stowarzyszeniami.
Finał 26 października inscenizacja wymarszu Kompanii Jarosławskiej do Legionów  
pod dow. Serafina Dobrzańskiego spod budynku dawnego TG „Sokół” (13.09.1914).

▶ Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu
Wystawy:
Rok 1918 - Odzyskanie Niepodległości - I kwartał   
Konkurs multimedialny „Znani i nieznani bohaterowie Niepodległej" – marzec/kwiecień
Konkurs plastyczny  Nasza Niepodległość – marzec/kwiecień, wystawa pokonkursowa
Konferencja: Nasza Niepodległość – listopad
Lekcje biblioteczne „Tak rodziła się Niepodległa" - wrzesień-grudzień

▶ XVII edycja „Zlotu Gwiaździstego. Śladami Przeszłości” - kwiecień 
Temat: „W setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.  
Pierwsza wojna światowa i walka o niepodległość. Pamiątki i świadectwa w mojej rodzinie, 
miejscowości".

▶ Wystawa plenerowa „Ojcowie Niepodległości” (IPN), rynek - czerwiec
▶ Obchody Dnia Patrona Miasta Jarosławia - 9 czerwca 
W programie m.in. odsłonięcie muralu poświęconego bł. o. Michałowi Czartoryskiemu,  
wykład Iwony Długoń - kustosz Muzeum w Zarzeczu oraz koncert zespołu Siewcy Lednicy.
                                                            

                                                                                                           więcej na www.jaroslaw.pl

Świętujmy wspólnie, aktywnie i radośnie! 
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Pobiegli Wilczym Tropem
Aby zapisać w zbiorowej pamięci datę 

1 marca, kiedy to w 1951 roku, w więzieniu 
mokotowskim wykonano wyrok na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia 
„Wolność i Niezawisłość”, właśnie tego dnia 
przywołujemy postaci niezłomnych, którzy 
przeciwstawiali się powojennej, komunistycznej, 
totalitarnej władzy.

Współczesną formą oddania hołdu 
może być udział w biegu ulicznym. I właśnie 
taki bieg miał miejsce 4 marca tego roku  

w naszym mieście. Wydarzenie zgromadziło 
400 osób zarejestrowanych do biegu oraz 
liczną rzeszę tych, którzy wcześniej się nie 
zgłosili ale chcieli wziąć w nim udział aby w 
ramach szlachetnej rywalizacji, ofiarować swój 
wysiłek, hart ducha i walkę ze słabością dla 
upamiętnienia uczestników tamtych trudnych 
i skomplikowanych dni naszej historii. Biegaczy 
przywitali na starcie organizatorzy – burmistrz 
miasta Waldemar Paluch oraz starosta 
jarosławski Tadeusz Chrzan. 

Trasa o długości 1963 metrów wiodła 
ulicami Jarosławia spod pomnika majora 
Władysława Koby. Pokonywali ją ramię w ramię 
najmłodsi, ich starsze rodzeństwo, pokolenie 
rodziców i dziadków. Najstarszą zarejestrowaną 
uczestniczką była 77-letnia Pani Emilia. Na całym 
dystansie do walki zagrzewała uczestników 
liczna rzesza znajomych, bliskich i kibiców, co  
z pewnością, wielu pomogło radośniej ukończyć 
bieg.

Pierwszy zawodnik zameldował 
się na linii mety około 20 minut po 
starcie, krótko potem pojawili się  
następni. Na mecie oprócz aplauzu 
widzów otrzymali pamiątkowe 
medale m.in. z rąk Wojciecha 
Koby – syna mjr. Władysława Koby, 
jarosławskiego żołnierza wyklętego. 
Gratulujemy triumfatorom! Wszyscy 
jednak, którzy ukończyli bieg mogą 
czuć się zwycięzcami! To, że stanęli na 
starcie i przekroczyli linię mety było 
najważniejsze, a włożony wysiłek był 
hołdem dla tych, których chcieliśmy 
upamiętnić.

Po raz czwarty z okazji „Dnia Żołnierzy Wyklętych” odbył się w Jarosławiu bieg ku ich czci. 
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Pobiegli Wilczym Tropem
Po raz czwarty z okazji „Dnia Żołnierzy Wyklętych” odbył się w Jarosławiu bieg ku ich czci. 
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